
Aanmeldformulier Partner Week van de Integriteit

Dank voor uw interesse in de Week van de Integriteit. Graag ontvangen wij een zo volledig mogelijk ingevuld 

formulier via info@icc.nl.

Ja, onze organisatie wordt partner van de Week van de Integriteit, en

•  ontplooit daarom tijdens de Week van de Integriteit van 1 t/m 9 december een eigen initiatief in het kader van 

het thema integriteit, en

• Voert tijdens de Week van de Integriteit 1 t/m 9 december 2017 het logo van de Week, en

• gaat akkoord met de voorwaarden voor deelname.

Zodra uw deelname is bevestigd, wordt het logo van uw organisatie op de website www.weekvandeintegriteit.nl/

partners geplaatst met een doorlink naar uw website.

Uw gegevens 

Naam organisatie:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats: 

Naam contactpersoon:

Functie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Te vermelden website (in combinatie met het organisatielogo): 

Uw initiatief tijdens de Week van de Integriteit
Welk initiatief ontplooit uw organisatie tijdens de Week van de Integriteit? Geef hieronder een toelichting op 

het initiatief dat u onderneemt. Maak duidelijk of het al of niet een bijeenkomst betreft, wat de voertaal van het 

initiatief is en of het al dan niet open staat voor geïnteresseerde derden. 

Initiatief:

Toelichting: 

Doelgroep*: Besloten (ook) Open voor derden Bijeenkomst Anders/Online

Voertaal:

Datum:  Aanvang: Plaats: 

Meer informatie over mijn initiatief via (URL):
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Initiatief II (optioneel):

Toelichting:

Doelgroep*: Besloten (ook) Open voor derden Bijeenkomst Anders/Online

Voertaal:

Datum:  Aanvang: Plaats: 

Meer informatie over mijn initiatief via (URL):

Uw logo
Gelieve het logo van uw organisatie (in hoge kwaliteit) mee te sturen met dit formulier.

Testimonial 
Partners hebben de mogelijkheid een testimonial (van CEO, bestuurder of medewerker) over het belang van 

integriteit te plaatsen op de website van de Week van de Integriteit. Zie hiervoor ook www.weekvandeintegriteit.nl/

partners 

Testimonial namens (voor- en achternaam):

Functietitel:

Zakelijke integriteit is voor mij belangrijk, omdat: (max. 40 woorden):

Slotconferentie vrijdag 8 december
Op vrijdag 8 december vindt de Slotconferentie van de Week van de Integriteit plaats. De unieke internationale 

conferentie in Den Haag met deelnemers en sprekers van over de hele wereld. De Slotconferentie biedt een 

uitgelezen kans om uw organisatie te liëren aan het thema integriteit. Heeft u interesse? Neem contact op met het 

bureau van ICC Nederland voor een sponsorpropositie.

Overige opmerkingen en suggesties
Heeft u suggesties of opmerkingen? Wij vernemen deze graag.

Gelieve dit formulier met logo van uw organisatie (in hoge kwaliteit) te sturen naar info@icc.nl o.v.v.  

‘Partner Week van de Integriteit 2017’

ICC Nederland 

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

+31 (0)70 383 66 46

www.icc.nl  | info@icc.nl 

De Week van de Integriteit is een initiatief van
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